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ZÁPISNICA 

z mimoriadneho stretnutia s občanmi Brodna a Vrania 

 

Dňa 24.11.2021 o 17,30 hod. sa v Kultúrnom dome v Brodne  uskutočnilo mimoriadne 

stretnutie s občanmi Brodna a Vrania. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti pána 

primátora Mesta Žilina, dvoch zástupcov Slovenskej pošty, a.s., občanov Brodna a 

Vrania a niektorých poslancov MZ. Témou stretnutia bolo rozhodnutie Slovenskej 

pošty, a.s. (ďalej len „pošta“) o zrušení jej pobočky v Brodne a veci s tým súvisiace 

(ozrejmenie dôvodov zrušenia, ďalšie zabezpečovanie poštových služieb pre 

občanov...). 

Poslanec Pažický na úvod privítal všetkých prítomných. Zvlášť privítal pána primátora 

mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne, za poštu pani riaditeľku regionálneho riaditeľstva 

Žilina Ing. Danku Trávnikovú a pani Ing. Danielu Adamíkovú - regionálnu manažérku, 

kolegov poslancov  JUDr. Jozefa Augustína, PhD. a Mgr. Antona Trnovca, pričom 

ospravedlnil neúčasť poslanca MUDr. Rastislava Johanesa, PhD., z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti. 

Poslanec Pažický na úvod uviedol, že stretnutie sa koná za prísnych 

epidemiologických opatrení, nariadených Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, v režime OP - očkovaní, alebo prekonaní  (tí, ktorí prekonali COVID 

max. 180 dní dozadu). Max. kapacitu stanovil na 50 osôb. Prítomných oboznámil  

s programom stretnutia. 

1) Zrušenie pobočky pošty v MČ Brodno 

2) Oboznámenie so zabezpečovaním poštových služieb po zrušení pobočky pošty 

3) Diskusia k zrušeniu pobočky pošty 

4) Stanovisko k petícii podanej petičným výborom v zastúpení pánom Ing. Milošom 

Horvátom 

5) Ukončenie 

K jednotlivým bodom stretnutia: 

1)Informácia o zrušení pobočky pošty v Brodne sa začala šíriť začiatkom roka. 

Akonáhle sa túto informáciu dopočul poslanec Pažický,18. marca mejlom ihneď oslovil 

pána primátora s prosbou, aby v tejto veci vedenie mesta podniklo kroky, aby pobočka 

pošty zostala zachovaná a aby s touto požiadavkou oficiálne oslovil vedenie pošty. 

Pán primátor na prvom stretnutí so zástupcami pošty dostal informáciu, že  pošta ruší 

pobočky po celom Slovensku a boli aj vysvetlené dôvody rušenia. Ďalšie stretnutie so 

zástupcami vedenia pošty sa konalo koncom augusta už aj za prítomnosti  poslancov 
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Pažického a Trnovca, kde boli zo strany pošty vysvetlené dôvody zrušenia a bolo 

ozrejmené, ako budú v ďalšom období občanom poskytované poštové služby. 

V konečnom dôsledku mesto zobralo túto skutočnosť na vedomie, pretože nemá 

možnosti ani  žiadnu kompetenciu, aby zabránilo danej situácií. 

2) Pani Ing. Trávniková oboznámila úvodom, že  zrušenie pobočky pošty v Brodne 

bolo rozhodnutím Slovenskej pošty a nie mesta, ktoré nemá v tejto veci žiadny vplyv. 

Slovenská pošta je akciová spoločnosť so 100% účasťou štátu bez nároku na dotácie 

a na podporu zo strany štátu. Sú riadení regulačným úradom, nad nimi je akcionár - 

Ministerstvo dopravy, ale všetky rozhodnutia musia byť odobrené nezávislým 

orgánom, ktorým je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb. Obce v prípade rušenia pobočiek pôšt píšu petície, sťažnosti, ale tento fakt je 

nezvratný a k 1.12. 2021 bude zrušených 96 pôšt v rámci Slovenska a jednou z nich 

bude aj pošta v Brodne. Do roku 2024 bude zrušených 200 pôšt na celom Slovensku. 

Ekonomická situácia Slovenskej pošty je žiaľ taká, že ako spoločnosť si musia na seba 

zarobiť, nakoľko im štát neprispieva ani na platy ani na prevádzku, dokonca ani počas 

pandémie, kedy fungovali pošty takmer na 100%  a od štátu nedostali ani cent.  

Nakoľko dnes  vo veľkej miere funguje elektronizácia, zaznamenala pošta veľký pokles 

listových zásielok hlavne čo sa týka veľkých firiem. Rovnako ako aj balíky, kde je veľká 

konkurencia, ktorá odoberá pošte z príjmu. Rapídnym poklesom listových zásielok 

a  poštového platobného styku, zaznamenáva pošta už druhý rok stratu. Čo sa týka 

Brodna, nejedná sa o zrušení poštových služieb, ale len kamennej pobočky, služby 

budú naďalej poskytovať v tej istej kvalite. Nástupnická pošta bude v Budatíne, ktorá 

je do vzdialenosti 2,6 km. Samozrejme listové zásielky doporučene do vlastných rúk 

vrátane balíkov do vlastných rúka a dôchodky, sú viazané na túto spádovú oblasť. 

Obyvateľom obce sú k dispozícií aj štyri BalíkoBOXy, ktoré sú dostupné 24 hodín 7 

dní v týždni. BalíkoBOXy umožňujú vyzdvihnutie či podaj balíkov v predplatených Easy 

Expres obaloch, platby poštových poukazov, ePoukazov, faktúr s Pay by square 

kódom SIPO. Všetky ostatné zásielky si môžu obyvatelia vybrať v akejkoľvek pobočne 

pošty v Žiline. Od 1.12.2021 sú k dispozícií  „motorizovaní“ doručovatelia, ktorí doručia 

všetko ostatné. Všetky podrobné informácie sú rozpísané v letákoch, ktoré ľudia 

obdržali.  

 

3)  Je lacnejšie mať k dispozícií auto pre doručovateľa, ako zachovať kamennú 

pobočku? 

Je to už v kompetencii pošty. Samozrejme aj vozidlo sa bude prehodnocovať a ak sa 

ukáže, že nie je efektívne využívané, auto sa odoberie a vtedy vám odoberie jedna 

z poskytovaných služieb doručovateľom. 

Ak zanikne pošta, zanikne aj poštové smerovacie číslo? 

Poštové smerovacie číslo sa nebude meniť. 

Letáky sa nedostali k všetkým občanom. 

Pri priehradke pobočky pošty v Brodne budú letáky prichystané a občania  si ich tam 

môžu prevziať. 



Ak bude mať občan napr. balík na odoslanie, čo má urobiť? 

Občan zavolá na nástupnickú poštu a tam dostane informáciu, kedy príde doručovateľ 

zobrať balík. Služba je neplatená. 

Ako má pošta ošetrenú situáciu, keď dôchodcovi nepríde dôchodok, keď ho 

doručovateľ spreneverí, alebo ho niekto okradne? 

Treba volať na nástupnickú poštu, že nebol dôchodok doručený. V tomto prípade je to 

záležitosťou pošty, ktorá dôchodok doručí ešte v ten deň, najneskôr nasledujúci.  

Vybrali ste tú najnevhodnejšiu poštu, málo parkovacích miest, schody. Prečo ste 

nevybrali inú poštu? 

Ďalšia najbližšia reálna pošta je dodávacia Pošta 1. Zástupkyňa pošty na základe 

požiadavky občanov (dotazníky, prieskum) môže časom predložiť požiadavku 

o prehodnotenie a ak bude väčšina za zmenu pošty, môže sa požiadať Úrad pre 

reguláciu o prehodnotenie zmeny. 

Prečo sa obyvatelia dozvedeli tak neskoro, že sa pošta ruší? 

Poslanec Pažický odpovedal, že sa o zámere zrušiť pobočku pošty v Brodne dozvedel 

od občanov v marci a ihneď mejlom kontaktoval pána primátora s požiadavkou, aby 

v danej veci mesto oslovilo vedenie Slovenskej pošty s požiadavkou o zachovanie 

tejto pobočky. V máji prebehlo prvé stretnutie vedenia mesta s vedením pošty, druhé 

stretnutie sa konalo v auguste a spolu s pánom primátorom sa ho zúčastnili aj poslanci 

Pažický a Trnovec. Na stretnutí boli informovaní o ekonomických dôvodov rušenia 

pošty, ako aj o spôsobe poskytovania poštových služieb občanom po zrušení pobočky. 

Uviedol, že obaja poslanci sa vyjadrili, že tieto dôvody síce chápu, avšak 

s pripravovaným rušením pobočky pošty v Brodne a Bytčici zásadne nesúhlasia. Toto 

potvrdil aj prítomný poslanec Mgr. Trnovec. Uvedené stretnutie nebolo o diskusii či 

súhlasíte alebo nesúhlasíte, to spočívalo v oznámení, že sa pobočky pošty rušiť budú 

a ako budú nastavené pravidlá. Poslanec Pažický na stretnutí požiadal, či by sa termín 

zrušenia pošty nemohol posunúť niekedy na začiatok nového roka, na čo určitú 

odpoveď nedostal. Bolo dohodnuté, že pokiaľ nepríde na mesto zo Slovenskej pošty 

oficiálny list, že sa pobočka definitívne ruší, nebudú sa šíriť informácie ďalej. Až po 

obdržaní listu o zrušení mala pošta a mesto začať o tejto skutočnosti informovať 

občanov dostupnými komunikačnými kanálmi. Aby sa celá vec občanom podrobne 

vysvetlila, vyšlo vedenie mesta, menovite pán primátor a zástupcovia Slovenskej pošty 

(hoci to zatiaľ nikde na Slovensku neurobili ) občanom v ústrety, našli si čas, aby prišli 

sem osobne  a celú vec odkomunikovali s občanmi.  

4) Poslanec Pažický k petícii uviedol, že petičný hárok našiel v Jednote a mrzí ho, že 

ako poslanec za MČ Brodno nebol dotazovaný zo strany petičného výboru. Petícia 

bola určená Mestu Žilina, čo nebolo správne. Pán Horvát dostane z mesta odpoveď 

a rovnako aj zástupcovia petičného výboru, ktorí sa zúčastniť dnešného stretnutia 

nemohli, nakoľko nespĺňajú podmienky režimu OP a žiaľ podmienky pre účasť na 

takomto stretnutí sú striktne dané aktuálne platnými predpismi.  

Pán primátor vystúpil a adresoval odpoveď pánovi Horvátovi, že petícia nemá 

opodstatnenie, teda nespĺňa podmienky petície, pretože bola adresovaná 



nesprávnemu subjektu. Mesto ju musí odmietnuť a ani nemôže riešiť. Mesto Žilina 

nemôže zo zákona investovať do majetku pošty, vykrývať straty a ani financovať straty, 

to zákon neumožňuje.  

Na otázku možnosti zriadenia Pošta - Partner Plus odpovedala Ing. Trávniková, že 

taká alternatíva existuje, ale zatiaľ to nevyužila žiadna obec, nakoľko je to 

o financovaní. Musí tam byť zamestnanec z mesta alebo obce, ktorý by tam pracoval, 

ale jeho plat a náklady by financovalo mesto a všetky výnosy zo služieb by išli pošte. 

Pán primátor nemôže  momentálne reagovať, nakoľko to nie je v  jeho kompetencii, 

a treba počkať, ako sa situácia vyvinie časom. I keď je táto vec nepríjemná, mesto 

bude pozorne sledovať, ako všetko prebieha, pýtať si dáta od pošty a ak by mali 

občania problémy, je potrebné riešiť to najskôr s poslancom Pažickým. 

Poslanec Pažický uviedol, že o možnosti poskytovania takejto služby na stretnutí 

v auguste zo strany zástupcov pošty poslanci informovaní neboli, inak by sa touto 

možnosťou určite zaoberali už vtedy. Navrhol, že po 1-2 mesiacoch poskytovania 

poštových služieb po zrušení kamennej pošty v Brodne, občania prehodnotia, či sú 

spokojní s takto poskytovanými službami. V prípade nespokojnosti, ak obdrží takúto 

požiadavku, bude žiadať vedenie mesta, aby začalo rokovanie s poštou a podrobne 

preverilo možnosti zriadenia služby Pošta - Partner Plus v Brodne. 

 

5) Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie pánovi primátorovi, zástupkyniam 

Slovenskej pošty a všetkým prítomným za účasť a stretnutie následne ukončil.  

 

Zapísal: Mária Androvičová – asistentka výboru  mestskej časti - Výboru č. 8 

Overil: Ing. Ján Pažický – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný 

obvod č.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


